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2018. Március

Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

2018.
Márciusi programok

Visszapillantó
Február 3-án az egyházközségi farsangon cserkészeink játékot
vezettek az érdeklődők számára. Jól sikerült ez a program is.
Február 17-én elmentünk a Láthatatlan Kiállítást megtekinteni.
Egy vak asszony vezetett minket és magyarázta el nekünk a
láthatatlan élet bonyodalmait. Este együtt vacsoráztunk, beszéltük
meg a látottakat és tértünk nyugalomra a cserkészteremben.
Másnap közösen vettünk részt a Szentmisén és utána mentünk a
csepeli Solymokkal a városban folytatott üldözéses versenyre.
Február 25-én volt a KAVA. Velis Márk cspkh. tartott előadást
arról, hogy milyen lehetőségek vannak a cserkészélet még vonzóbbá
tételére. Köszönjük a játék szervezését Gál Norbi őv-nek!
A hónap gondolata

Március 14-én ünnepélyes
csapatgyűlés.
Programfelelős: Velis Márk
cspkh.
Megjelenés cserkészruhában!

„Ha te lassan baktatsz, a többiek megállnak!
Ha te leülsz, ők lefekszenek!
Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek!
Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek!

Március 15-én koszorúzás a
kispesti Kossuth téren.
Időpontot később közlünk.

De: Ha te felébredsz, ők is kinyitják szemüket!
Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak futni!
Ha te a kezedet nyújtod, ők az életüket adják!
S ha te imádkozol, ők szentek lesznek!”

Március 24-én lesz métázás.
Gyülekező 14 órakor a
templom előtt kerékpárral.
Március 31-én a Szentsír
őrzése.
Szentsír őrzésének vezetői:
9-10.30-ig Brunner Máté
10.30-12-ig Anikó néni
12-13.30-ig Gál Norbi
13.30-14.30-ig Velis Márk
14.30-16.00-ig Cspk

Kegyelemteljes és Boldog
Húsvéti Ünnepeket kíván a
csapat vezetősége!

Jó munkát! – Légy résen!
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

Az elmúlt év Szent László éve volt, most, ebben az évben a magyar
történelem egyik nagy királyát, Mátyás királlyá koronázásának
(1458) évfordulóját ünnepeljük.

Mátyás király élete és cselekedetei

Áprilisi előzetes
Április 14-15-én két napos
portya a Börzsönyhegységben.
Április 28-án újonc próba.

Belpolitikai tevékenységének nagy eredménye, hogy választott
királyként, legitimációs hiányosságokkal azért küzdve, de sikerült
megszilárdítania hatalmát. Kihasználta a középkori uralkodói
hatáskör szinte minden lehetőségét. Nagy ügyességgel maga mellé
állította adott pillanatban az uralkodáshoz szükséges társadalmi
erőket, illetve azok változatos koalícióit hozta létre. Mesterien kezelte
a korabeli társadalmi kommunikációt, igyekezett külföldön és
belföldön egyaránt jó hírét kelteni saját személyének, hogy akár
ennek révén is támogatást szerezzen politikai céljai eléréséhez.
Legfontosabb célját, fia örökösödésének biztosítását, Corvin János
trónra lépését azonban nem sikerült elérnie.
Ifjúkora

1442 tavaszán Hunyadi János vajda Erdélyben tartózkodott, május
28-án például Szászhermányból keltezett egy levelet. A jelek szerint
FONTOS TÁBORI
vele volt felesége, Horogszegi Szilágyi Erzsébet is, aki kilenc
INFORMÁCIÓK:
Táborunk időpontja: július hónappal később, 1443. február 23-án Kolozsvárott megszülte
második fiát, Mátyást. A kisgyermek neveléséről elsősorban anyja
27-augusztus 4-éig lesz.
Közöld a szüleiddel, hogy a gondoskodott, mivel apját a politika és a háborúk foglalták le.
szabadságukat ezek szerint Szilágyi Erzsébet a politikában – kivéve a férje halála és a fia királlyá
választása közti időszakot – alig vett részt, viszont a hatalmas
tudják megszervezni!
Hunyadi-birtokok gazdálkodását személyesen irányította.[1]
Táborunk helyszíne:a
A felcseperedő Mátyás neveltetésében Hunyadi János már aktívan
Zempléni-hegységben,
részt vett. Az ország egyik legfőbb méltóságaként az átlagos nemesi
Telkibánya közelében lesz.
nevelésnél és saját szerény képzettségénél jóval többet nyújtott
Tábori keretmese:
Szent László lovagkirály és fiának. A korabeli magas gyermekhalandóság körülményei között
arra is gondolnia kellett, hogy László fia halála esetén Mátyásra
kora- lovagok és
kisasszonyok a résztvevők. hárulhat a család irányításának és további felemelésének terhe.
Hunyadi János külföldi útjain megfigyelhette a művelt nagyúri
Részvételi díj: 20.000 Ft.
Jelentkezési részletfizetés a családok életét, és láthatóan ennek megfelelő igazi korabeli
cspk.-nál 5000 Ft előleggel. ismereteket akart adni fiainak, azaz a katonáskodás mellett
nyelvtudást, valamint az akkori általános műveltség alapjait is
[1]
Az éves tagdíjakat (2500 Ft) elsajátították.
kérjük az őrsvezetőknek
leadni!
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